
Zasadanie rady predsedov vie-
dol predseda OZP Pavol Parač-
ka, za zapisovateľov členovia
zvolili predsedov krajských rád
Marcela Pašku a Annu Molnáro-
vú. 

Na úvod predseda urobil odpo-
čet plnenia úloh z predchádzajú-
cich zasadaní rád. Informoval, že
vedenie preverovalo možnosti,
ako zrušiť nosenie menoviek na
rovnošatách, čo je medzi policajt-
mi často diskutovaná téma. Ako
však konštatoval aj podpredseda
Marián Mikula, konkrétne prípady,
keď policajt doplatil na takúto for-
mu zverejňovania osobného úda-
ju z terénu, vedenie nezískalo.
Podobne negatívne dopadol aj
prieskum po služobnej línii cez
PPZ. Marián Mikula napriek tomu

považuje tému menoviek stále za
živú, aj po skúsenostiach z iných
štátov bude vedenie OZP usilovať
o vyriešenie tohto problému pri le-
gislatívnych zmenách zákona č.
171/1993. Nápomocné môže byť
v tomto smere aj širšie zavedenie
telových kamier do praxe. 

Vedenie OZP na základe úlohy
zanalyzovalo vývoj podporného
fondu tri roky dozadu. Ako uviedol
predseda, v priemere sa ročne
vyplatí stanovená suma 1000 eur
desiatim pozostalým. Predsed-
níctvo OZP na svojom zasadaní
deň pred konaním rady predse-
dov skonštatovalo, že stav pod-
porného fondu umožňuje zvýšiť
vyplácanú čiastku z 1000 na
1 200 eur v prípade úmrtia  a zvý-
šiť sumu z 500 na 600 eur v prípa-

de ťažkej ujmy na zdraví. Plénum
tento návrh schválilo s účinnos-
ťou od 1. januára 2021.

V rámci kontroly plnenia úloh
vedenie potvrdilo, že priebežne
plní úlohu zverejňovať na webo-
vej stránke všetky dôležité doku-
menty a zásadné pripomienky
OZP k predkladaným materiálom.

Kontakty s vedením rezortu
Predseda Pavol Paračka ďalej

informoval, že vedenie OZP sa už
stretlo s novým štátnym tajomní-
kom Vendelínom Leitnerom
v plodnej diskusii /viac v septem-
brovom vydaní POLÍCIE – pozn.
red./ Predseda potvrdil, že slu-
žobné vedenie rezortu dodržiava

dohodu o pravidelných kontak-
toch s vedením OZP. Členovia ve-
denia /Paračka, v zastúpení Ro-
hár/ sú členmi komisie ministra na
analýzu aktuálneho stavu PZ
s cieľom vypracovania stratégie
rozvoja PZ s výhľadom do roku
2024, ktorá bola zriadená opatre-
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Generálny riaditeľ I. Fufaľ: „Nepripravuje sa žiadna zmena sociálneho zabezpečenia policajtov!“
V Banskej Bystrici sa konalo jesenné riadne zasadanie Rady predsedov ZO OZP v SR
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l Nemocnica sv. Michala vs kovid                      s.8
l Z Vestníka PPZ                                                             s.8

l Ako sa rozbehla práca ko-
misie?

Medzi prioritné ciele činnosti
komisie patrí: dosiahnuť zvýšenie
dôveryhodnosti PZ, vyváženosť
prevencie a represie, služba poli-
cajta ako celoživotné povolanie,
Policajný zbor ako efektívny part-
ner vo vnútornej a medzinárodnej
spolupráci s orgánmi presadzujú-
cimi právo, dlhodobá udržateľ-

nosť cieľov s dôrazom na posilne-
nie vnútornej bezpečnosti štátu,
verejného poriadku, zefektívne-
nie trestného konania i ďalšie.
Tieto takpovediac strategické cie-
le predurčili personálne zloženie
podskupín, z ktorých každá do-
stala za úlohu predložiť návrhy,
vedúce k stanoveným cieľom.

l Ako často sa komisia
schádza?

Spočiatku komisia zasadala
pravidelne každý týždeň, dnes sa
stretávame podľa potreby. Spo-
meniem, že ak sa komisie nemô-
žem zúčastniť osobne, alternuje
ma podpredseda Igor Rohár.

l Čím konkrétne sa v komi-
sii zaoberáte? Zatiaľ nie je zná-
my žiaden výstup. Nakoniec aj
spôsob voľby policajného pre-
zidenta a vyhlásené výberové
konanie je podľa dosiaľ platné-
ho zákona.

Komisia sa zaoberá mnohými
návrhmi z rôznych oblastí policaj-
nej práce, ktoré prichádzajú z pra-
covných skupín. Vedie sa disku-
sia, panuje dohoda, že žiaden ná-
vrh sa neposunie k ministrovi
skôr, kým sa s ním nestotožnia
všetci členovia komisie. Chcem
zdôrazniť, že sa naozaj zaoberá-
me mnohými návrhmi, niektoré sa
však dostanú von a hneď z nich
vznikajú fámy, akoby išlo o hotovú
vec, šíri sa tak množstvo neprávd.
Ešte raz zdôrazním: podskupiny
predkladajú a posudzujú návrhy
na zmeny, s cieľom dôsledne vy-

hodnotiť, čo sa nimi sleduje a ako
ich efektívne, transparentne a
hospodárne pretransformovať do
súčasného stavu. Nie je tu miesto
pre živelnosť, naozaj bude dôleži-
tá spoločná dohoda všetkých čle-
nov komisie. Rád by som pri tejto
príležitosti všetkých vyzval: ak
niekto zachytí nejakú ďalšiu „za-
ručenú“ informáciu, nech mi ju oz-
námi aj so zdrojom, kto to šíri. Na-
ozaj ma tieto reči iritujú, každý
týždeň dostávam takzvane zaru-
čené informácie o údajne už
schválených reorganizáciách...
Chcem poznať tvorcov týchto ne-
zmyslov a ich šíriteľov, to už nie je
normálne, čo dokážu niektorí vy-
myslieť. Rozumiem súčasnej ne-
istej atmosfére, ale je potrebné,
aby sa policajti a zamestnanci mi-
nisterstva v kľude sústredili na
svoju prácu. Prioritou je ťažký boj
s pandémiou, v ktorom sme v pr-
vej línii a štát sa na nás spolieha.

l Hovorilo sa o reorganizá-
cii Prezídia Policajného zboru...

Áno, bol predložený nejaký ná-
vrh, avšak domnievam sa, že ho

bude potrebné ešte dopracovať a
sprecizovať, nie je tu priestor na
rýchle rozhodnutia, ktoré by v ko-
nečnom dôsledku mali negatívny
dopad na kvalitu. 

l Prejdime aj mimo rezort.
O súzvuku medzi vládou a KOZ
nemožno hovoriť, došlo viac-
menej k prerušeniu sociálneho
dialógu. Rozbuškou boli anti-
sociálne a protiodborové legi-
slatívne návrhy z dielne minis-
terstva práce. Žiaľ, parlament
20. októbra 2020 tieto návrhy
v rámci zákona o minimálnej
mzde schválil. Ďalšia vec: po
prvý raz v histórii Slovenska sa
stalo, že do parlamentu išiel ná-
vrh štátneho rozpočtu, ktorý
neprerokovala tripartita. Konfe-
derácia spustila sériu protest-
ných pochodov a ďalších akcií,
limitujúcim faktorom je však
zákaz zhromažďovania, núdzo-
vý stav, odbory majú vo veľkej
miere zviazané ruky, hoci KOZ
aj v posledných dňoch robila
čo mohla, v symbolických po-

O reforme Policajného zboru i ďalších aktuálnych témach hovoríme s predsedom OZP v SR Pavlom Paračkom

Zamedzme šíreniu klamstiev a dezinformácií!
Svojím opatrením z 13. júla 2020 minister vnútra SR zriadil
,,komisiu na analýzu aktuálneho stavu legislatívy, štruk-
túry, materiálno-technického vybavenia, personálneho
zabezpečenia Policajného zboru s cieľom vypracovania
stratégie rozvoja Policajného zboru s výhľadom do roku
2024“. Na čelo tejto komisie, do funkcie predsedu bol vy-
menovaný Lukáš Kyselica, vtedajší štátny tajomník MV
SR. Od 9. októbra je na čele komisie plk. JUDr. Ing. Peter
Kovařík, poverený dočasne neobsadenou funkciou prezi-
denta PZ a do funkcie prvého podpredsedu bol ustanove-
ný nový štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner. Pod-
predsedníčkou je gen. Jana Maškarová, prvá viceprezi-
dentka PZ. Za Odborový zväz polície v SR pracuje v komi-
sii predseda Pavol Paračka, redakcia ho požiadala o roz-
hovor.

V zasadačke Okresného úradu v Banskej Bystrici sa v pia-
tok 25. septembra 2020 konalo jesenné riadne zasadanie
Rady predsedov základných organizácií OZP v SR. Odbo-
roví predáci privítali medzi sebou plk. JUDr. Ivana Fufaľa,
generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych
činností MV SR, ktorý zotrval s predsedami počas celého
rokovania. 

Myšlienka mesiaca: Každé teleso, ponorené do vody, po sebe vydrhne vaňu!         (Archimedova manželka, 3. storočie pred Kristom) 

(Pokračovanie na strane 2)

Rada predsedov v koronakríze: rúška, odstupy...
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ním ministra z 13. júla 2020. Pred-
seda bližšie informoval členov ra-
dy aj o činnosti tejto komisie. /viac

v rozhovore s predsedom OZP na
inom mieste – pozn. red./

Spoločne sme silnejší!
Podpredseda Roman Laco pri-

dal informáciu o priebehu protest-
ných pochodov, ktoré v  septembri
organizovala KOZ SR v každom
krajskom meste okrem Bratislavy.
Protesty boli vyjadrením zásad-
ného nesúhlasu odborárov s pri-
pravovanými legislatívnymi ná-

vrhmi z dielne ministerstva práce
a sociálnych vecí, pochodov sa
zúčastňovali aj tímy z radov čle-
nov OZP. Roman Laco pripome-

nul, že téma minimálnej mzdy sa
úzko dotýka občianskych zamest-
nancov rezortu, ale má vplyv aj na
príjmy príslušníkov PZ, keďže va-
lorizácia platov vždy vychádza
z výšky stanovenej minimálnej
mzdy. Podpredseda Laco sa tiež
zmienil o fámach a dezinformá-
ciách, ktoré kolovali medzi ľuďmi
na základe šírenia dokumentu
s návrhom na zvýšenie mzdy o 13

percent. Zdôraznil, že išlo len
o časť návrhu kolektívnej zmluvy,
vychádzajúci z odborárskeho ná-
vrhu na zvýšenie minimálnej

mzdy o 13 percent. Medzičasom
je už zrejmé, že vláda prichádza
s návrhom na nulový nárast mzdy
zamestnancov celej verejnej
správy pre budúci rok, o výsledku
rozhodne až kolektívne vyjedná-
vanie. Roman Laco poďakoval
všetkým členom OZP, ktorí prišli
podporiť protesty KOZ SR, silné
aktivity odborárov budú veľmi dô-
ležité aj v najbližšom období, hoci

ich mimoriadne skomplikovali ob-
medzenia koronakrízy a s ňou sú-
visiaci núdzový stav.

Kvalifikované stanoviská
Potom sa už slova ujal hosť ra-

dy predsedov – generálny riaditeľ
sekcie personálnych a sociálnych
činností plk. JUDr. Ivan Fufaľ.

Generálny riaditeľ sa vo svo-
jom príhovore vrátil k dokumentu
ministerstva financií, označenom
ako „Revízia výdavkov MV SR“
z dielne Útvaru hodnoty za penia-
ze. /viac v rozhovore s I. Fufaľom
v POLÍCII č. 7 – pozn. red./ Opä-
tovne skonštatoval, že k spomí-
nanému dokumentu ministerstvo

vypracovalo 34 strán kritických
pripomienok. Z dokumentu bolo
podľa jeho slov zrejmé, že jeho
autori nemali informácie, ako
v skutočnosti funguje osobitný
systém sociálneho zabezpečenia
príslušníkov PZ, ktorý je po úpra-
vách v roku 2013 životaschopný,
nepotrebuje žiadne dotácie zo
štátneho rozpočtu, lebo siedmy
rok je v plusových číslach a rezort
aj preto nepripravuje žiadne zme-
ny v sociálnom zabezpečení.
Účet má dostatočné rezervy na
to, aby zvládol aj určité výkyvy
v príjmoch. Súčasná doba však
prináša určité riziká, pripustil ge-
nerálny riaditeľ, je ťažké odhad-
núť dopady na osobitný účet, keď
sa hovorí o znižovaní počtu poli-
cajtov a o šetrení na platoch štát-
nych zamestnancov. Podľa jeho
slov si MV SR nemôže dovoliť ísť
v počtoch policajtov na úroveň
štátov V 4 alebo Európskej únie.
„Matematici nevedia, aké to má
dopady,“ skonštatoval na margo
šírenia rôznych fám, poplašných
správ a dezinformácií, ktoré oso-
bitne v tomto období zneisťujú
najmä starších policajtov s odslú-
ženými rokmi.

Generálny riaditeľ opätovne
ubezpečil odborových predákov,

(Pokračovanie zo strany 1)

/zľava/: I. Rohár, P. Paračka, I. Fufaľ, M. Mikula, R. Laco

plk. JUDr. Ivan Fufaľ

Zamedzme šíreniu klamstiev a dezinformácií!
volených počtoch protestovali
pred ministerstvom práce, pred
úradom vlády i pred parlamen-
tom, písali listy prezidentke
i premiérovi...

Členovia OZP v SR sa zúčast-
nili protestných pochodov v kaž-
dom krajskom meste. Žiaľ, parla-
ment nerešpektoval pripomienky
odborárov, zamestnanci sú vo
viacerých ohľadoch poškodení,
výsledkom je zníženie minimálnej

mzdy zo 656 na 623 eur aj napriek
tomu, že minister práce sociál-
nych vecí a rodiny klamlivo uvá-
dza, že ju zvýšil. Sumu 623 eur
nemožno považovať za výhru, ak
súbežne dochádza k škrtaniu
a zmrazeniu príplatkov, ktoré na
minimálnu mzdu nadväzujú. Uvi-
díme, čo bude ďalej, kolektívne
vyjednávanie ešte len začína, vie-
me, že vláda navrhla pre budúci
rok nulovú valorizáciu, avšak ve-
rím v zmenu tohto návrhu pri ko-
lektívnom vyjednávaní. V piatok
16. októbra na úrade vlády pre-
behlo druhé kolo rokovaní o vyš-
ších kolektívnych zmluvách pre

štátnu a verejnú službu, bolo cel-
kom v konštruktívnom dialógu,
a preto v niektorých bodoch do-
chádza aj k priblíženiu predstáv
a k určitým prienikom. V blízkej
dobe budeme vo vyjednávaní po-
kračovať tretím kolom. Ale, ako sa
vraví, kým nie je dohodnuté všet-
ko, nie je dohodnuté nič, preto ne-
budem konkretizovať detaily. Aj
z dôvodu, aby opäť nevznikali fa-
lošné nádeje, špekulácie, dezin-
formácie.

l Čo bude so zimnou radou
predsedov v podmienkach nú-
dzového stavu?

Ťažká otázka. Vieme si pred-
staviť rokovanie predsedníctva vo
forme videokonferencie, radu
predsedov však v takejto podobe
nemožno zorganizovať. Marcovú
radu predsedov sme urobili per
rollam aj napriek tomu, že takýto
spôsob nemáme zadefinovaný
v stanovách.  Či ju urobíme aj te-
raz tak, ešte neviem potvrdiť.
Všetko prispôsobíme aktuálnej si-
tuácii a prijatým opatreniam spo-
jených s koronavírusom. Blíži sa
koniec roka a musíme schváliť ve-
ľa dôležitých materiálov, napr.
rozpočet na budúci rok. Nezostá-
va nám nič iné, len čakať a pred
blížiacim termínom zasadnutia sa
rozhodnúť. Preto prosím všetkých
predsedov o maximálnu trpezli-
vosť, flexibilnosť a súčinnosť. 

l Čo máte v tejto chvíli naj-
viac na srdci?

Prežívame naozaj hektické
týždne. Ako som už spomenul, vy-
rušuje ma nepochopiteľná schop-
nosť niektorých ľudí v rezorte –
vrátane niektorých odborárov –
šíriť klamstvá, dezinformácie, tzv.

zaručené informácie a rozsievať
tak pochybnosti a nedôveru. Na-
ša náchylnosť k prijímaniu neove-
rených a tzv. zaručených správ je
šokujúca. Samozrejme, neraz to
odštartujú médiá, šíriace aj klam-
stvá či polopravdy. Mrzí ma, keď
aj niektorí naši predsedovia ne-
urobia nič proti distribúcii takýchto
nezmyslov. Hoci poznajú pravdu,
dostávajú od nás informácie, ale
nevysvetlia členom, ako sa veci
v skutočnosti majú. A pritom tak,
ako sa v digitálnom priestore, v
sociálnych sieťach či prostredníc-
tvom rôznych aplikácií veľmi jed-
noducho a neskutočne rýchlo di-
stribuujú takéto nezmysly, tak je
potrebné rovnakým spôsobom ší-
riť aj relevantné, pravdivé skutoč-
nosti. Bohužiaľ, tie si už nechá
každý sám pre seba. Nedávna
názorná ukážka: Národná banka
Slovenska predstavila svojich 12
princípov k návrhu ústavného zá-
kona o dôchodkoch. V Pravde
k tomu vyšiel článok, v ktorom si
autor vyložil 12. princíp po svojom
ako zamedzenie špeciálnych dô-
chodkových režimov pre silové
zložky. Z toho vznikla panika, že
NBS chce zrušiť osobitný systém
sociálneho zabezpečenia policaj-
tov. Dostal som neuveriteľné
množstvo mailov a telefonátov od
odborárov, kolegov, kamarátov,
že čo to má znamenať. A pritom
stačilo ísť na webovú stránku
NBS a pozrieť si ich oficiálne sta-
novisko k tejto téme. Tu každý po-
chopí, ako jednoducho sa len cez
zmenu slovíčok, či inak opísanej
informácie, dá vniesť do širokej
verejnosti panika či neistota. No
a na tomto príklade je  vidieť, ako

sú aj naši členovia v dnešnej dobe
veľmi náchylní veriť hocičomu.
Preto sme každej základnej orga-
nizácii, kolegom i kamarátom
mailom, ale aj prostredníctvom
sociálnych sietí či rôznych apliká-
cií veľmi rýchlo poslali pôvodný

dokument NBS a článok v Prav-
de, aby si formulácie sami porov-
nali a videli ten rozdiel, ako novi-
nár (možno úmyselne, možno
z neznalosti) prekrútil fakty. 

Zhováral sa Peter Ondera

(Pokračovanie na strane 3)

Za Vitalijom Džoganíkom
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 15.

10. 2020 nás vo veku 62 rokov opustil zakladajúci
člen a dlhoročný predseda ZO OZP v SR č. 8/64,
predseda Krajskej rady OZP v SR útvarov MV SR a
P PZ 
Ing. Vitalij Džoganík.

Posledná rozlúčka so zosnulým bola 21. 10. 2020 o 13.30 h na
cintoríne v Pezinku. Česť jeho pamiatke!

Vedenie OZP v SR

Takto si ho pamätáme... Zodpovedný, zanietený odborár. Vždy
ochotný pomôcť, srdečný a priateľský. V blízkosti ,,svojich“ funk-
cionárov rady prezidiálnych a ministerských útvarov OZP sa cítil
najlepšie. Snímku som zhotovil na rade predsedov ZO OZP v SR
dňa 4. decembra 2014. 

Viťo, nezabudneme na Teba!
Peter Ondera, redakcia POLÍCIA

(Pokračovanie zo strany 1)

P. Paračka
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že ministerstvo v oblasti sociálne-
ho zabezpečenia nepripravuje
žiadne legislatívne zmeny –
okrem tehotenskej dávky, ktorá
bude vyplácaná od 13. týždňa te-
hotenstva všetkým tehotným. Aj
ministerstvo vnútra sa pripája k le-
gislatívnym úpravám, v prípade
policajtiek budú od 13. týždňa te-
hotenstva dostávať pevnú sumu
200 eur mesačne.

Otázky z pléna
Vzápätí generálny riaditeľ po-

skytol priestor na otázky z pléna.
Z množstva podnetov vyberáme
aspoň niektoré. Napríklad otázku
o scivilňovaní nevýkonných útva-
rov PZ. Ivan Fufaľ priblížil, že ten-
to proces nie je zďaleka taký jed-
noduchý, ako vyzerá. Za všetkým
sú zasa peniaze, ministerstvo fi-
nancií sa presystemizácii síce ne-
bráni, nových ,,civilov“ však musí
rezort zaplatiť z vymedzených fi-
nančných prostriedkov miezd pre
príslušníkov PZ, je to začarovaný
kruh. Problém je aj v odchode
skúsených príslušníkov PZ
s množstvom odslúžených rokov.
Nástup mladých znamená aj
menší príjem do osobitného účtu.
Naviac: Ivan Fufaľ pripomenul, čo
sa dialo v roku 2004, keď vlnu sci-
vilňovania nariadil vtedajší minis-
ter Palko. Prišlo množstvo mla-
dých policajtov, ich kvalita však
bola veľmi rozdielna. Aj dnes, po-
vedal generálny riaditeľ, sú v tom-
to smere problémy, nadriadení
kritizujú školstvo za nepriprave-
nosť mladých absolventov, v sku-
točnosti ich musia vychovať útva-
ry, čo je dlhodobý proces, minis-
terstvo môže len nastaviť manti-
nely.

Ďalšia, už ,,bradatá“ téma:
otázka z pléna na tému koefi-
cient... Generálny riaditeľ potvrdil,
že dnes už koeficient nevyhovuje
potrebám, vyjadril však obavy, či
by jeho zrušenie nevyvolalo opač-
né reakcie, pripustil, že dnes už
nikto ani nevie, prečo sa vlastne
zaviedol. Na zmenu by boli po-
trebné pádne argumenty aj zo zá-
kladných útvarov, a tie chýbajú,
hoci technicky je to len vec nasta-
venia informačného systému. 

S pripomienkou k tejto téme sa
pridal aj predseda OZP Pavol Pa-
račka, požiadal všetkých, aby za-
slali svoje konkrétne postrehy
k nevýhodnosti koeficientu, aktu-
álne ich vedenie OZP sústreďuje
na ďalšie konanie. 

Na otázku k súčasnému záuj-
mu mladých o vstup do PZ gene-
rálny riaditeľ informoval, že v po-
slednom období sa hlási 2-3 tisíc
uchádzačov ročne, ich kvalita je
veľmi rozdielna, rôznia sa aj pred-
stavy mladých o reálnej službe
policajta. Nemálo z nich by nevá-
halo zastúpiť mamičky na mater-
skej, panuje všeobecná neochota
mladých slúžiť ďalej od domova...
Ivan Fufaľ pripustil, že pri súčas-
nom stave pracovného trhu môže
priniesť zásadný nárast záujmu
kvalitných mladých ľudí o vstup
do zboru len zvýšenie platov a rie-
šenie bytovej otázky pre mladých
policajtov. 

Prijímanie a umiesťovanie
mladých policajtov rozvinulo ďal-
šiu diskusiu. Uvoľňovanie prijíma-
cích kritérií /napr. psychológ/ na
jednej strane vedie aj k prijímaniu
menej kvalitných poslucháčov, na
druhej strane niektorí nadriadení
nejavia ochotu vyhovieť požia-
davkám mladých policajtov i vte-
dy, keď by mohli, niekedy stačí
viac ľudskosti, mienili diskutéri.
Generálny riaditeľ potvrdil, že
v tomto smere majú nariadení
s personálnou právomocou veľmi
silné právomoci, na ktoré nemá
dosah ani ministerstvo. 

Širšia diskusia sa rozvinula aj
na margo zvyšujúceho sa záujmu
žien o prácu v polícii. Podľa slov
Ivana Fufaľa v súčasnosti pred-
stavuje podiel príslušníčok než -
ného pohlavia v zbore necelých
18 percent, aj medzi policajtmi sa
vedie čulá, často veľmi protichod-
ná diskusia o sprievodných efek-
toch tohto javu - najmä v základ-
ných útvaroch, kde pri zákrokoch
chýbajú bezkontaktné donucova-
cie prostriedky, ktoré by ženám
saturovali menšiu fyzickú zdat-
nosť. Pritom sa znižuje aj telesná
výkonnosť mnohých prijímaných
mužov. Generálny riaditeľ skon-
štatoval, že nie je možné obme-
dziť prijímanie žien do PZ, je však
potrebné venovať ich priprave-
nosti a výcviku väčšiu pozornosť. 

Novela zákona č. 73...
Diskusia s generálnym riadite-

ľom I. Fufaľom pokračovala oča-
kávaniami, ktoré ľudia vkladajú do
novelizácie zákona č. 73 - naprí -
klad v otázke príjmového dorov-
nania sa s vojakmi, i so zavede-
ním poriadku do oblasti rôznych
príplatkov, ktoré dôkladne zdefor-
movali celý systém odmeňovania
príslušníkov PZ - v niektorých prí-

padoch vinou zlého nastavenia,
v iných zasa príspevok od začiat-
ku slúžil na celkom iné účely, než
predurčoval jeho názov, či už ide
o príplatok na bývanie alebo za
nerovnomernosť. Predseda OZP

P. Paračka vyjadril názor, že prí-
platkom treba dať názov podľa ur-
čenia, aj v prípade príplatku na
bývanie by preto bolo správnejšie
hovoriť o motivačnom príplatku.
„O všetkých modeloch sa diskutu-
je,“ potvrdil I. Fufaľ, „hľadáme naj -
optimálnejšie riešenie, ale, bohu-
žiaľ, nikdy nebudú spokojní všet-
ci,“ dodal. Predpokladá, že nový
zákon č. 73 by mohol prejsť  ce-
lým legislatívnym procesom v bu-
dúcom roku. 

Na záver diskusie k téme záko-
na č. 73 podpredseda Roman La-
co pripomenul, že odborári žiada-
jú nový zákon, resp. jeho zásadnú
novelizáciu už od roku 2012, ne-
našiel sa minister, ktorý by ju
spustil, preto sa aj osobne nevie
dočkať, kedy sa konečne rozbeh-
ne jeho príprava. /Prvý termín
spustenia nového zákona č. 73
bol 1. január 2015 – pozn. red./

Nula, alebo predsa niečo?
Po kratšej prestávke v rokova-

ní podpredseda OZP Igor Rohár
priniesol informáciu o rezortnom
kolektívnom vyjednávaní. Návrhy
kolektívnych zmlúv priniesli zá-
stupcovia OZP na ministerstvo
vnútra 25. augusta. Čaká sa na
priebeh kolektívneho vyjednáva-
nia zmlúv vyššieho stupňa s vlá-
dou, za ministerstvo vnútra bude
vo vláde reprezentovať služobné
vedenie generálny tajomník slu-
žobného úradu Ľ. Šablica a za od-
borový zväz predseda P. Parač-
ka. Podpredseda Igor Rohár tiež

potvrdil, že vedenie sa stretlo
s predstaviteľmi Nových policaj-
ných odborov, dostali ich návrh
kolektívnej zmluvy pre policajtov,
zobrali si čas na jej preštudova-
nie. /Po analýze tohto návrhu ko-

lektívnej zmluvy vedenie OZP in-
formovalo predstaviteľov NOZP,
ako aj vedenie MV SR, že nie je
v zhode s takýmto návrhom – po-
zn. red./

Podpredseda Igor Rohár ďalej
informoval plénum o činnosti ko-
misie na reorganizáciu a ďalšie
zmeny v PZ, v ktorej spolu s pred-
sedom P. Paračkom v komisii al-
ternujú. I. Rohár potvrdil, že komi-
sia dosiaľ nedospela k žiadnym
definitívnym záverom – s výnim-
kou spôsobu voľby policajného
prezidenta, kde sa zhodli, že voľ-
by prezidenta vypíšu podľa aktu-
álne platného zákona bez nejakej
zmeny. 

Bod „Rôzne“
V bode „Rôzne“ predseda pri-

vítal medzi členmi rady predse-
dov Alenu Vojtkovú, predsedníčku
novovzniknutej základnej organi-
zácie OZP pri kúpeľno-liečebnom
ústave ARCO v Trenčianskych
Tepliciach. Členovia rady hlaso-
vaním a následným potleskom
odobrili prijatie novej organizácie
do štruktúry OZP. 

Podpredseda OZP Marián Mi-
kula predložil návrhy na udelenie
ocenení jednotlivcov, schvále-
ných už predsedníctvom, členo-
via rady predsedov ocenenia odo-
brili hlasovaním en bloc. 

Podpredseda Marián Mikula
ďalej obsiahlejšie informoval
o programe modernizácie foriem
komunikácie s verejnosťou najmä
prostredníctvom sociálnych sietí,
preto zväz pripravuje aj svoju fa-
cebookovú stránku. O FB stránku
sa bude starať zmluvne zabezpe-
čený administrátor, náklady je po-
trebné zapracovať do rozpočtu.
Marián Mikula povedal, že vo ve-
dení sa zaoberali aj možnosťou
zriadenia vlastnej aplikácie, fi-
nančné náklady sa však ukazova-
li veľmi vysoké, preto sa rozhodli
ísť len cestou FB. Modernizáciou
má prejsť aj webová stránka OZP
v SR, ako aj noviny POLÍCIA, kto-
ré dostanú novú grafiku a rubriky.
Všetky tieto formy komunikácie
s verejnosťou musia byť skoordi-
nované a prispievať k lepšej infor-
movanosti členskej základne.
Podpredseda M. Mikula tiež po-

tvrdil, že zachovaná ostane aj
prin tová verzia mesačníka POLÍ-
CIA, pretože distribuované výtlač-
ky majú veľký dosah aj mimo re-
zort a u ľudí, ktorí nevyužívajú in-
ternet. Predseda P. Paračka v tej-

to súvislosti spomenul, že českí
kolegovia z NOS PČR svojho ča-
su /z finančných dôvodov/ ustúpili
od vydávania svojho printového
titulu, napokon zistili, že urobili
chybu a hľadajú spôsob, ako tla-
čené noviny vrátiť do ponuky. Ma-
rián Mikula vyzval všetkých, aby
sa stali aktívnymi prispievateľmi
odborových printových i elektro-
nických foriem komunikácie.
Okrem iného budú slúžiť na pro-
pagáciu a lepšiu informovanosť. 

Podpredseda Igor Rohár „v
rôznom“ ďalej priblížil spôsob fi-
nancovania účasti našich členov
na protestných pochodoch KOZ
SR, po zdokladovaní bude cen-
trála refundovať krajským radám
všetky náklady spojené s účasťou
našich členov na týchto poduja-
tiach. Rada predsedov hlasova-
ním schválila prefinancovanie tý-
chto nákladov krajským radám
z rozpočtu OZP v SR.

Rýchla reakcia
V závere rokovania rady pred-

sedov potešila prítomných rýchla
reakcia generálneho riaditeľa I.
Fufaľa na upozornenie predsed-
níčky novej základnej organizácie
z hotela ARCO v Trenčianskych
Tepliciach, kde ešte nemajú intra-
net, tým teda ani prístup k internej
odborárskej stránke v sharepoin-
te. I. Fufaľ informoval, že generál-
ny riaditeľ sekcie informatiky Ing.
Rastislav Rejdovian prisľúbil in-
tranet v hoteli ARCO operatívne
zabezpečiť. Klobúk dolu a vďaka!

Podpredseda Roman Laco in-
formoval o stave právnej ochrany
za uplynulé obdobie. Predsedovia
ZO si napokon vypočuli aj infor-
máciu o možnosti zakúpenia do-
datočného množstva peňaženiek
s logom OZP za cenu 12,79 eura
aj s odznakom, spresnenie ponu-
ky dostanú predsedovia mailom. 

Tým sa program jesenného
zasadania rady predsedov vyčer-
pal, celkom na záver predseda
OZP Pavol Paračka poprial všet-
kým šťastnú cestu domov a pekný
víkend.

Spracoval Peter Ondera
Snímky autor

(Pokračovanie zo strany 2)

Dočasný prezident Policajné-
ho zboru Peter Kovařík považuje
úniky informácií zo súdov, proku-

ratúry či polície za veľmi nebez-
pečné.

Ak unikajú rozsudky predtým,

ako ich dostali účastníci konania,
znižuje sa podľa neho aj dôvery-
hodnosť inštitúcií. Avizuje preto
návrh novelizácie predpisov, v
ktorom by bol únik hrubým poru-
šením pracovnej disciplíny a
mohla sa tak vyvodzovať zodpo-

vednosť. ,,Neviem si predstaviť,
že policajti si vytvárajú nejakú
šedú zónu a komunikujú poza
chrbát ostatných,” načrtol pred
médiami.

Policajný zbor podľa neho ne-
smie fungovať tak, aby na miesto
činu prišli skôr médiá ako polícia.
,,Ja v tom budem robiť poriadok,
teda, ak budem policajným pre-
zidentom,” dodal.

/TASR, 6. 10. 2020/

Kovařík chce za úniky informácií vyvodzovať zodpovednosť



Vážený pán podpredseda vlá-
dy SR, minister financií,

pozorne vnímame Vaše me-
diálne výstupy smerujúce k obha-
jobe vládou schváleného zákona
o Štátnom rozpočte pre verejnú
správu na budúce roky, ale najmä
pre nasledujúci rok 2021. Mno-
hých z nás zaskočilo a pobúrilo
vaše vyjadrenie ku kolektívnemu
vyjednávaniu kolektívnych zmlúv
vyššieho stupňa pre zamestnan-
cov, pracujúcich v štátnej službe
a vo verejnom záujme: „Očaká-
vať, že štát si bude zvyšovať
platy tam, kde ostatní ľudia za-
žívajú prepustenie z práce, je
podľa mňa prinajmenšom vý-
smech daňovým poplatníkom,
ak nie aj niečo viac.”

Vyjadrili ste tiež názor, že:
„Nemožno očakávať, že sa zvý-
šia platy v štátnej a verejnej
správe, ak sú ľudia v súkrom-
nom sektore prepúšťaní z prá-
ce.“ Podľa Vás by to bol „vý-
smech daňovým poplatníkom.“

Vážený pán minister, 
akosi ste rýchlo zabudli na vý-

zvu vašej vlády k prepúšťaniu za-
mestnancov vo verejnej sfére
a v štátnej službe o 10%, taktiež
na požiadavku pre znižovanie ná-
kladov o 10%, čo priamo so se-

bou prináša aj zníženie financií
pre mnohé organizácie, úrady, ale
aj organizácie, plniace si povin-
nosti pri zabezpečovaní chodu
krajiny. Nie je pravdou, že k pre-
púšťaniu zamestnancov dochá-
dza len vo výrobnom sektore.
Tých avizovaných 5,5 tisíc za-
mestnancov je toho dôkazom. Ak
sa mylne domnievate, že všetci
sú úradníci a k tomu sú takí, ktorí
nemajú výkony, pozrite si širokú
škálu profesií, pre ktorých uvede-
né KZVS vyjednávame. Len v  za-
riadeniach sociálnych služieb
pracujú opatrovateľky, ošetrova-
teľky, zdravotné sestry, fyziotera-
peuti, vychovávatelia, ergotera-
peuti, psychológovia, špeciálni
pedagógovia, zamestnanci po-
skytujúci zdravotnú starostlivosť,
remeselní a manuálni zamest-
nanci, odborní a administratívni
zamestnanci, zamestnanci stra-
vovacích prevádzok a mnohí ďal-
ší. 

Ich dosiahnutý priemerný plat
za rok 2019 bol na úrovni 926 €,
čiže necelých 85% k priemeru
v NH. (1092 €)

lAk sa im zvýšia tarify, bude
to výsmech, pán minister?

Vo verejnom zdravotníctve sú
to lekári, sestry, zdravotnícki labo-

ranti, verejní zdravotníci, labora-
tórni diagnostici, technicko-hos-
podárski pracovníci, ako aj robot-
nícke povolania. Ich priemerné
platy nedosahujú priemer v NH.
Tento segment je dlhodobo preťa-
žovaný, jestvujúci zamestnanci,
ktorí vytrvali na svojich postoch,
pracujú nadčasy, neváhajú obeto-
vať svoj čas pre potreby spoluob-
čanov, nielen v čase tejto korona-
krízy.

lAk sa im zvýšia tarify, bude
to výsmech, pán minister?

Kolektívne zmluvy zastrešujú
aj zamestnancov úradov práce,
zamestnancov sociálnej poisťov-
ne, daňových úradov, colnej sprá-
vy, okresných úradov, ale aj civil-
ných zamestnancov Policajného
zboru, policajtov, hasičov, za-
mestnancov v oblasti kultúry, prí-
slušníkov väzenskej a justičnej
stráže, zamestnancov justície
a prokuratúry, nevynímajúc veľký
počet zamestnancov samospráv.
Na všetkých je zvýšený tlak pri vý-
kone povolaní najmä v týchto ná-
ročných dňoch a týždňoch, ktoré
sa pomaly budú rátať na mesiace. 

lAk sa im zvýšia tarify, bude
to výsmech, pán minister?

Ďalšími profesiami, ktoré sú
postupom vlády „postihnuté“, sú

všetky pracovné pozície v škol-
stve od školníkov, cez upratovač-
ky až po pedagógov a odborných
zamestnancov vo všetkých ty-
poch škôl. Nevynímajúc oblasť
vedy a výskumu. Politici svorne
tvrdia, že zo Slovenska registruje-
me „únik mozgov,“ postup vlády k
rastu tabuľkových platov o 0% po-
važujete za adekvátny pre zmenu
situácie ?  

lAk sa im zvýšia tarify, bude
to výsmech, pán minister?

V súčasnej dobe si mnohí uve-
domili poslanie armády, dokonca
ako sa teraz zverejňuje aj vláda.
Tretinu všetkých zamestnancov
tohto rezortu tvoria civilní zamest-
nanci, ktorí zabezpečujú všetky
podporné činnosti od logistického
zabezpečenia až po kuchárky či
upratovačky. Ani bez tohto perso-
nálu by nebolo možné existovať a
aj ich práca si zaslúži vyššiu fi-
nančnú hodnotu.

lAk sa im zvýšia tarify, bude
to výsmech, pán minister?

Neuvádzam tu všetky profesie,
ospravedlňujem sa všetkým, kto-
rých som nemenoval, len som
Vám, pán minister, chcel dať do
pozornosti, koho sa dotýkajú
obidve kolektívne zmluvy. Napo-
kon všetci Vaši spolupracovníci,
s ktorými sa dennodenne stretá-
vate aj na vašom ministerstve,
ktorí vám pripravujú podklady pre
rokovania a o ktorých vedomosti,
skúsenosti sa opierate pri vašej
práci si zaslúžia viac. Patria sem
aj všetci zamestnanci spoločnos-
tí, firiem a podnikov, ktorých zria-
ďovateľom sú obce, vyššie územ-
né celky, napr. všetky kategórie
zamestnancov správ a údržieb
ciest a ďalší.

lAk sa im zvýšia tarify, bude
to výsmech, pán minister?

O dosiahnutom vzdelaní a ná-
ročnosti odvádzanej práce v pro-
spech spoločnosti ani nechcem
písať. Ale odmeňovanie zamest-
nancov výškou minimálnej mzdy
v SR neprinesie ani záujem mla-
dej generácie o štúdium a za-
mestnanie sa na Slovensku. Už
v súčasnom období sú pracovníci
vo vyššom veku a za desať rokov,
vzhľadom na nízke finančné
ohodnotenie pracovníkov, dôjde
ku kolapsu v štátnej správe a vo
verejnej službe. Nie všetky profe-
sie je možné nahradiť digitalizáci-
ou.

Vážený pán minister, 
vyzývam Vás osobne k

ospravedlneniu sa všetkým za-
mestnancom pracujúcim v
štát nej službe, pracujúcich vo
verejnom záujme, tým, ktorí si
zaslúžia poďakovanie preme-
nené do finančnej podoby, nie-
len poďakovaním a potleskom
pred televíznymi kamerami. Ve-
rím, že si uvedomíte svoj omyl
vyjadrením, ktorým ste urazili
tie tisícky zodpovedne pracujú-
cich zamestnancov a postavíte
sa k tejto výzve ako chlap, ktorý
si vie priznať, že prestrelil.

Dlhoročný vyjednávač KZVS
pre VS a ŠS 

Mgr. Anton Szalay, predseda
SOZ zdravotníctva a soc. služieb

K tejto verejnej výzve sa pripo-
jili aj zástupcovia odborových
zväzov, zastupujúcich zamest-
nancov pracujúcich vo všetkých
oblastiach verejných služieb
a v štátnej službe.
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Verejná výzva podpredsedovi vlády, ministrovi financií Eduardovi Hegerovi

Oficiálna stránka Policajného
zboru na Facebooku „Polícia
Slovenskej republiky” sa
umiestnila na treťom mieste vo
svojej kategórii „Best Communi-
ty Page” v rámci prvého ročníka
ankety Social Media Awards.
Keďže pre koronavírus bol plá-
novaný galavečer zrušený, vý-
sledky boli oznámené predpri-
pravenými dokrútkami v utorok
večer.

Policajný zbor bol nominova-
ný do ankety spoločne s ďalšími
197 stránkami na sociálnych
sieťach. Nomináciu mali v gescii
zástupcova PR a reklamných
agentúr, zástupcovia mediál-
nych partnerov a organizátor
podujatia. Polícia bola jedinou
štátnou inštitúciou v ankete. Do
kategórie “Best Community Pa-
ge” bolo zaradených 23 stránok,
z ktorých po dvoch vyraďova-
cích kolách vzišli tri s najvyšším
počtom hlasov. Hlasovanie širo-
kej verejnosti v dvoch kolách
prebiehalo tri mesiace na webo-
vej stránke ankety.

„Chcel by som sa v mene Po-

licajného zboru úprimne poďa-
kovať všetkým občanom, ktorí
sa rozhodli poslať nám hlas.
Tretie miesto a masová podpora
je pre mňa výrazným signálom,
že polícia je na dobrej ceste ako
si získať dôveru verejnosti. Na-
še sociálne médiá sú nielen jed-
ny z najsledovanejších v Euró-
pe, ale dennodenne prinášajú
aktuálne, preventívne a niekedy
aj odľahčené informácie, ktoré
majú za cieľ pomáhať, chrániť a
priblížiť našu prácu všetkým ob-
čanom. Gratulujem víťazom an-
kety,” povedal prezident Policaj-
ného zboru Peter Kovařík.

Podľa organizátora kategória
„Best Community Page“ pred-
stavuje „stránky a fanpages,
ktoré prinášajú nielen edukatív-
ny, charitatívny obsah, ale majú
aj spoločenský vplyv prostred-
níctvom humorných príspevkov
na sociálnej sieti“. Finálne vý-
sledky vo všetkých kategóriách
sú dostupné na sociálnych sie-
ťach organizátora. Do ankety
prišlo viac ako 183 000 hlasov.

Mgr. David Púchovský, PPZ

Policajný Facebook skončil tretí v ankete Social
Media Awards

Organizátor zaregistroval viac
ako 183 000 hlasov

Odboroví inšpektori BOZP sa
v sérii návštev klientskych centier
v jednotlivých krajoch aktuálne
zameriavajú najmä na ochranu
zamestnancov KAMO pred kovi-
dovou nákazou. Centrá podpory
montovali na ,,prepážkových“
pracoviskách rôzne ochranné zá-
brany, dbá sa na vybavenosť
osobnými ochrannými prostried-
kami a častú dezinfekciu priesto-
rov. Pri kontrole v Trnave vznikla
diskusia o pracoviskách, kde sa
klienti fotografujú. V takom prípa-
de totiž občania nemajú na tvári
rúško a riziko nákazy je oveľa

vyššie, hľadá sa technický spô-
sob, ako toto riziko zmenšiť. /viď
snímka č. 1/

V tejto súvislosti sme sa do-
zvedeli o pozoruhodnej aktivite
ZO OZP v SR 8/20 v Komárne, na
jej čele stojí Stanislav Macejko.
Tunajší odborári sa rozhodli ne-
čakať, kto im čo z ministerstva do-
dá a ešte v auguste po dôkladnej
príprave objednali pre pracovisko
dokladov hygienické prepážky
z plexiskla u súkromnej firmy, do-
vedna išlo o 14 plexisklových ľah-
ko montovateľných zábran. Firma
prepážky pohotovo vyrobila i na-

montovala a základná organizá-
cia OZP jej vyplatila 553,58 eura
z vlastných prostriedkov. Spoloč-
ne porozmýšľali a jednoduchou
prepážkou na fotookienku pod-
statne zmenšili riziko nákazy pri
fotografovaní klientov bez rúška.
/viď. snímka 2/ Vedúca oddelenia
dokladov OR PZ v Komárne kpt.
Mgr. Mária Gáliková odborárom
poslala ďakovný list. 

My dodajme : pozoruhodná ini-
ciatíva, hodná uznania. Klobúk
dolu!

-er-

Za vlastné peniaze dali na oddelenie dokladov vyrobiť
hygienické prepážky na ochranu pred kovidom
Pozoruhodná iniciatíva 

komárňanských odborárov

Trnavské fotookienko Bezpečnejšie riešenie z Komárna
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Hanba pre celý rezort

V závere roka 2017 boli odboroví inšpektori BOZP na kontrole v objekte Odboru
kriminálnej polície OR PZ v Trnave. „Okresný dom“, postavený v roku 1930 podľa
projektu architektov F. Floriansa a G. Schreibera, slúžil ako reprezentatívne sídlo
miestnej štátnej správy. Dnes je v hroznom stave - čo v ňom inšpektori videli a zdo-
kumentovali, muselo otriasť každým návštevníkom. Fotoreportáž z tejto vizity /sním-
ky Zuzana Zedková/ sme zverejnili  v POLÍCII 1/2018. 

V októbri 2020 sa odboroví inšpektori BOZP Roman Laco a Zuzana Zedková na
trnavskú kriminálku vrátili znova, aby sa presvedčili, čo sa medzičasom v objekte
zmenilo k lepšiemu. Nuž, spísaný protokol bude konkrétnejší, v skratke môžeme po-
vedať: prakticky nič, veľa obrázkov je úplne rovnakých. Akurát v podzemí je trochu
menší neporiadok, ako sme našli pred troma rokmi, niekde sú nachystané na výme-
nu nové koberce /vraj už ležia dlho na chodbách/. Z deravých odkvapových rín sa
však aj počas našej návštevy valila voda na fasádu a celý „Okresný dom“ je zrelý na
uzatvorenie a generálnu opravu, v súčasnosti už ašpiruje na označenie Najhroznej-
šie policajné pracovisko v SR. Chodí sem množstvo stránok, môžu len krútiť hla-
vou. Hanba a hnus na každom kroku!

Trnavské centrum podpory sa zo svojich finančných prostriedkov zmôže akurát
na likvidáciu niektorých havarijných situácií, objekt je už roky v zozname budov, ča-
kajúcich na ministerské investície. Tento pamiatkovo chránený objekt v centre kraj-
ského mesta naozaj robí poriadnu hanbu celému MV SR. Dokedy ešte?

Peter Ondera
Snímky autor 

Trnavská kriminálka: najhroznejšie policajné pracovisko v SR?

Reprezentatívny dom štátnej správy /1930/

Taký istý obrázok, ako pred 3 rokmi...

Masívne zatečenia stien, pleseň

Priečelie: pred 12. hod. plný smetník, samá burina, zdevastovaný múrik Niekde by stačilo vymaľovať...

Bezútešnosť...

Svietidlá bez krytov



Pri príležitosti životného ju-
bilea 80 rokov minister vnútra
Roman Mikulec 12. októbra
2020 prijal majora vo výslužbe
Tibora Nosiana. 

Pán Tibor Nosian je dlhoročný
pilot letky ministerstva vnútra.
Okrem toho je však jedným

z otcov horského leteckého zá-
chranárstva, základy ktorého spo-
lu s ďalšími nadšencami položili
takmer pred 50-timi rokmi. Na-
priek krásnemu veku stále sleduje
dianie v odbore a radami a skúse-
nosťami je ochotný pomôcť svo-
jim nasledovníkom v štátnej aj sú-
kromnej sfére.

„Ste žijúca legenda, s ktorou
sa spájajú počiatky leteckého zá-
chranárstva v horách. Najmä
však skvelo zvládnuté zásahy
v krásnych, no zradných Tatrách,
keď ste vedno s kolegami nasa-
dzovali životy pre záchranu ľudí,
ktorých dostalo do nešťastia čas-
tokrát precenenie vlastných síl,
ale aj vrtochy počasia,“ povedal
pri stretnutí s pánom Nosianom
minister vnútra Roman Mikulec.

Tibor Nosian takmer 20 rokov
pôsobil ako špičkový pilot štátne-

ho leteckého útvaru, ktorý bez-
pečne na miesto určenia dopravil

mnoho štátnikov a ďalších vý-
znamných osobností. „Popri prá-
ci, ktorá vyžaduje od človeka
úplné odovzdanie a pevné nervy,
ste spolu s ďalšími nadšencami
budovali letecké záchranárstvo,
učili mladších kolegov a nezabú-
dali ste pracovať ani na svojej od-
bornosti,“ spomenul minister Ro-
man Mikulec, ktorý pánovi Nosia-
novi daroval model jeho najobľú-
benejšieho stroja – záchranárske-
ho vrtuľníka Alouette.

Za mimoriadny prínos k vzniku

leteckej záchrany v horách a vý-
chovu novej generácie pilotov

vrtuľníkov Leteckého útvaru MV
SR mu zároveň udelil čestnú pla-
ketu ministra vnútra.

Letecká záchranná služba
v slovenských horách začala svo-
ju činnosť v 70-tych rokoch minu-
lého storočia a to z iniciatívy pilo-
tov vrtuľníkov letky ministerstva
vnútra a tatranských horských zá-
chranárov. 

/TO KMV, 12. 10. 2020/
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Vážený klient,

vzhľadom na aktuálnu si-
tuáciu a rozhodnutie vlády
Slovenskej republiky o uzat-
vorení všetkých športových
a relaxačných zariadení,
sme sa rozhodli s účinnos-
ťou od 00.00 hod. 15. 10.
2020 (štvrtok) platnosť všet-
kých kariet MultiSport poza-
staviť.

Ako bude fungovať admi-
nistratíva?/Čo je potrebné
vedieť?

Záleží nám na ďalšom
fungovaní športových a rela-
xačných zariadení, pre ktoré

je ich súčasná situácia váž-
na a bez rýchlej finančnej
podpory existenčná. Preto
vás prosíme o úhradu faktú-
ry za mesiac október 2020
v plnej výške. Ako kompen-
záciu za už vyúčtované služ-
by na október 2020 Vám Va-
šu najbližšiu faktúru znížime
o alikvotnú čiastku.

Pokiaľ sa obmedzenia ne-
zrušia, nebudeme Vám za
služby vystavovať ďalšie
faktúry.

Karty nie je potrebné z Va-
šej strany rušiť. Ich využitie
bude od 00.00 hod. 15. 10.
2020 (štvrtok) znemožnené
na strane našich zmluvných
partnerov.

Objednávky na karty
s platnosťou od 1. 11. 2020,
ktoré už boli zadané, budú
štandardne spracované.
Možnosť ich využitia sa bu-
de odvíjať od nariadení
a opatrení vlády Slovenskej
republiky a regionálnych
úradov verejného zdravot-
níctva. Novo doručené karty
uschovajte u seba, hneď ako
dôjde k zrušeniu obmedzení
budú opäť aktivované (funk -
č né).

Počnúc dňom 12. 10.
2020 bola pozastavená
možnosť objednávania a ru-
šenia (administrácia) kariet.
Opätovné administrovanie
kariet bude možné s dosta-

točným predstihom pred ak-
tiváciou kariet.

Využitie karty MultiSport
v Českej republike bude
možné až po opätovnom
otvorení športových a rela-
xačných zariadení na Slo-
vensku.

Každý užívateľ karty Mul-
tiSport má možnosť sa zare-
gistrovať na https://my.multi-
sport.sk/, kde nájde online
videá rôznych cvičení s lek-
tormi z celého Slovenska.
Všetky videá sú kedykoľvek
prístupné v archíve trénin-
gov.

Prosíme Vás, aby ste
o tomto postupe informovali

aj Vašich zamestnancov
prostredníctvom priložené-
ho pdf.  

V prípade otázok kontak-
tujte na objednavky@multi-
sport.sk, alebo na tel. čísle 

+421 949 516 152.

S pozdravom / Kind re-
gards,

Marek Gregor
Client Relations Specialist

Benefit Systems 
Slovakia s.r.o.

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Mobil: +421 948 021 056
Email: 
m.gregor@multi-sport.sk

TO JE FÓR!
Na súde

Sudca otvára pojednávanie s obžalovanou prostitútkou.
Sudca: Obžalovaná, vaše meno a priezvisko!
Obžalovaná: „Ďuri, to hádam nemyslíš vážne!!!“

Spoločná črta
Čo majú spoločné policajt a srnka?
Najprv sa skrývajú a potom ti skočia pred auto...

V rámci sledovania priebehu
kontroly BOZP sme navštívili bu-
dovu KAMO v Trnave, te -
da klientske centrum v sídle
Trnavského kraja. Vo vestibule
sedí informátor aj supervízor, tu
začínajú všetky stránky. Samo-
zrejme, nechýbajú všade výraz-
né upozornenia na povinnosť

mať rúško a dezinfikovať si ruky.
K dispozícii sú vari trojdecové
dávkovače, aké má asi každý
doma v kúpeľni. Tieto boli privia-
zané konopným povrázkom
o okienko. Zrejme, aby ich ľudia
nekradli... Každý vie, že takéto
dávkovače sú síce najbežnejšie
a najlacnejšie, zároveň najriziko-

vejšie na prenos infekcie, preto-
že sa ich každý dotýka poten-
ciálne infikovanou rukou, nedajú
sa stlačiť ani lakťom. Tak nás na-
padlo, či by nemali byť na takom-
to extrémne frekventovanom
pracovisku štátnej správy v kraj-
skom meste predsa len už tro-
chu pokročilejšie, bezdotykové
dávkovače, hodné 21. storočia? 

Vraj: pýtali sme, nedali nám,
dozvedeli sme sa od zamest-
nancov. Však hej, štátna sprá-
va... 

Cestou domov sme sa zasta-
vili vo vidieckej pizzerii na Záho-
rí. Už na terase pred vstupom
bol pripevnený bezkontaktný
dávkovač dezinfekčného rozto-
ku. Asi to nebude nič drahé, keď
si to môže dovoliť bežná vidiec-
ka pizzéria. Prečo je to problém
pre štátnu správu na krajskej
úrovni? Nie je to hanba pre mi-
nisterstvo vnútra? Každý kvalit-
ný servis pre občana začína ma-
ličkosťami...                          -on-

Je to rozdiel? 

Minister vnútra prijal T. Nosiana, legendu vrtuľníkového lietania a záchranárstva na Slovensku

T. Nosian



,,Keďže neprináleží hodnotiť
súdne rozhodnutie mediálnou for-
mou pokiaľ nie sú vypočuté obe

strany, Akadémia
Policajného zboru
(ďalej len „APZ“)
žiada o zverej-
nenie nasledov-
ného písomné-
ho stanoviska
k článku zve-

rejneného v no-
vinách POLÍCIA, roč-

ník XXX, číslo 9, September 2020
na str. 3. 

Mimoriadne nás prekvapilo
uverejnenie článku, dokonca v
Právnej rubrike, ktorá by mala pô-
sobiť smerom k zvýšeniu právne-
ho povedomia, ku ktorému si pán

redaktor ani nevyžiadal stanovis-
ko alebo vyjadrenie dotknutej dru-
hej strany. Naopak článok mal in-
vektívny duch textu s jednoznač-
nou snahou predstaviť žalobcu
(pracovná pozícia kurič -mecha-
nik) dokonca ako model „bielej
vrany“. Ako príklad možno citovať
zo záveru prvého odstavca uve-
deného článku, že išlo o typ člo-
veka „ktorý sa nebojí povedať,
keď sa mu niečo na pracovisku
nepáči a usiluje sa dosiahnuť ná-
pravu“. Pri všetkej úcte k jeho prá-
ci a úsiliu, takéto jeho konanie sa
nikde neprejavilo a nenašli sa
žiadne návrhy na zlepšenie práce
alebo dokonca jeho návrhy na ne-
jakú nápravu. Aspoň nie v čase
pôsobenia tohto vedenia APZ, le-
bo menovaný bol prijatý do za-

mestnania ešte predchádzajúcim
vedením. 

Pracovnoprávny vzťah je výko-
nom závislej práce, ktorá je defi-
novaná v § 1 ods. 2 Zákonníka
práce. Jedným z pojmových zna-
kov závislej práce je vzťah podria-
denosti zamestnanca a nadriade-
nosti zamestnávateľa. Súvisí to s
výkonom práce zamestnanca,
kde v zmysle všetkých ustanove-
ní pracovnoprávnych predpisov je
vždy zamestnanec povinný vyko-
návať svoju prácu s ohľadom na
druh pracovnej činnosti podľa po-
kynov zamestnávateľa. Každý
druh pracovnej činnosti si vyžadu-
je určitý stupeň vzdelania, kvalifi-
kácie a odbornosti. Žalobca nemá
vzdelanie a kvalifikáciu, aby mo-

hol z pozície mechanika hodnotiť
kvalifikovanú prácu vedenia APZ.
Predstavte si, že idete na operá-
ciu k chirurgovi a zoperuje vás
chirurg, ktorému radí mechanik.
Pokyny vedenia APZ sú vždy v
súlade so všetkými všeobecne
záväznými právnymi predpismi
ako aj internými predpismi APZ,
keďže vedenie APZ zastávajú vy-
soko kvalifikovaní, vzdelaní a od-
borne zdatní zamestnanci. 

Ďalej sa v článku píše o motí-
ve pani rektorky k dramatickej
výpovedi. Vzhľadom k tejto ne-
pravdivej informácii musíme
uviesť nasledovné. Pracovné
miesto bolo zrušené z dôvodu,
že APZ v spolupráci s prísluš-
ným útvarom Ministerstva vnútra
SR realizovala investičnú akciu

„Vybudovanie vyvíjača pary“,
ktorou sa zrušila celá bývalá par-
ná kotolňa a nová upravená ko-
tolňa bola schopná ju nielen ka-
pacitne nahradiť, ale aj ušetriť
pracovnú silu. Po kolaudácii, dňa
27. apríla 2016 boli následne od
1. mája 2016 postupne zrušené
štyri pracovné miesta kuričov a
ostatní začali pracovať na sme-
ny po jednom. Pracovné miesto
kuriča sa už nikdy neobnovilo –
naopak, v letných mesiacoch, v
čase mimo vykurovacieho obdo-
bia dochádza k ďalším úsporám
z dôvodu skrátenia pracovného
času. Organizačná zmena bola
teda úplne opodstatnená. Pani
rektorka nemala žiadny osobný
motív. Motív neexistuje! Výpo-

veď bola daná zákonným spôso-
bom v zmysle hospodárneho na-
kladania s majetkom a finančný-
mi prostriedkami APZ. 

Žalobcovi bola daná výpoveď
zamestnávateľa pre nadbytoč-
nosť zamestnanca podľa § 63
ods. 1 písm. b) Zákonníka práce
dňa 27.4.2016, a to listom č. APZ-
SR-23-05-2016. Nakoľko žalobca

odmietol predmetnú písomnú vý-
poveď prevziať, bol vyhotovený
písomný záznam z pohovoru vy-
konaného so zamestnancom pri
výkone práce vo verejnom záuj-
me taktiež dňa 27.4.2016 v súvi-
slosti s organizačnou zmenou
(číslo spisovej značky APZ-SR-
23-004/16). Obsahom vyhotove-
ného písomného záznamu bolo
Organizačné opatrenie MV SR č.
8/2016, ktoré sa týkalo zrušenia
pracovného miesta mechanik
OEMaSČ, kvestorátu APZ BA, PT
– 5, na ktorom bol v tom čase ža-
lobca zaradený. 

Článok 2 Základných zásad
Zákonníka práce hovorí, že za-
mestnávateľ má právo na slobod-
ný výber zamestnancov v potreb-
nom počte a štruktúre a určovať

podmienky a spôsob uplatnenia
tohto práva. 

Paragraf 38 ods. 4 Zákonníka
práce znie: Povinnosť zamestná-
vateľa alebo zamestnanca doru-
čiť písomnosť sa splní, len čo za-
mestnanec alebo zamestnávateľ
písomnosť prevezme alebo len čo
ju poštový podnik vrátil zamestná-
vateľovi alebo zamestnancovi
ako nedoručiteľnú, alebo ak doru-
čenie písomnosti bolo zmarené
konaním alebo opomenutím za-
mestnanca alebo zamestnávate-
ľa. Účinky doručenia nastanú aj
vtedy, ak zamestnanec alebo za-
mestnávateľ prijatie písomnosti
odmietne. 

Poukazujeme na fakt, že v
zmysle právnych predpisov v ob-

lasti pracovnoprávnych vzťahov,
v prípade ak zamestnanec od-
mietne prevziať výpoveď od za-
mestnávateľa platí fikcia doruče-
nia v deň odmietnutia prevzatia
písomnosti, čo nastalo aj v prípa-
de žalobcu od APZ. Fikcia doru-
čenia nastáva z dôvodu, že výpo-
veď je jednostranným právnym
úkonom, kde sa nevyžaduje súh-
las druhej strany. Následné listo-
vé doručenie písomnosti, ktoré si
žalobca na pošte prevzal dňa
19.5.2016, avšak bolo zamestná-
vateľom zaslané 3.5.2016 bolo
formálnou náležitosťou zo strany
APZ, aby žalobca disponoval pí-
somnou výpoveďou zo dňa
27.4.2016, ktorú odmietol pre-
vziať v prítomnosti vyššie uvede-
ných zamestnancov APZ.

V máji 2016 sa stal žalobca
práceneschopným až do
12.02.2018. Žalobca si vyžiadal
od Akadémie PZ dňa 16.02.2018
vydanie svojho pracovného po-
sudku, ktorý potreboval pre Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len ÚPSVaR), aby sa za-
mestnal. Tento pracovný posudok
bol obratom žalobcovi osobne
odovzdaný dňa 19.02.2018. 

Hoci sú pracovnoprávne spory
zložité a každá zo strán sa musí
vyjadriť a predložiť svoje tvrdenia
a dôkazy, nie je vôbec obvyklé, že
sudkyňa rozhodne na prvom po-
jednávaní. Sudkyňa nerešpekto-
vala Organizačné opatrenie MV
SR č. 8/2016, ktoré sa týkalo zru-
šenia pracovného miesta mecha-
nik OEMaSČ, kvestorátu APZ BA,
PT – 5 a rozhodla na prvom po-
jednávaní bez prítomnosti APZ o
neplatnosti výpovede žalobcu. V
časti o náhradu mzdy súdny spor
pokračoval, kde si žalobca náro-
koval náhradu mzdy ako aj od-
mien za obdobie od 12.2.2018 do
21.5.2019. 

V zmysle ustanovení Zákonní-
ka práce, pokiaľ súd rozhodne o
neplatnosti skončenia pracovné-
ho pomeru, pracovný pomer ne-
skončil. Medzitýmny Rozsudok
44 Cpr/7/2018 -69 o určení ne-
platnosti pracovného pomeru na-
dobudol právoplatnosť dňom
10.05.2019. Podľa dátumu právo-
platnosti a vykonateľnosti medzi-
týmneho rozsudku mal žalobca

nastúpiť do práce dňa
13.05.2019. Žalobca prišiel osob-
ne aj s právoplatným rozsudkom
na pracovisko až dňa 16.05.2019,
avšak do práce sa v ten deň ne-
unúval nastúpiť. Do práce nastú-
pil až dňa 21.05.2019, čím žalob-
ca z výkonu práce chýbal 7 pra-
covných dní, ktoré u zamestnáva-
teľa nemal potrebu ani ospravedl-
niť. 

Organizačným opatrením MV
SR č. 8/2016 bolo pracovné mies-
to mechanik zrušené a miesto sa
nikdy neobnovilo. APZ nemala
možnosť ho zamestnávať ani mu
prideliť žiadnu prácu, z tohto dô-
vodu bola žalobcovi daná výpo-
veď. Pracovné miesto mechanik
bolo zrušené aj v čase vyhlásenia
rozsudku. Na základe vyššie uve-
deného rozsudku bol zamestná-
vateľ APZ povinný žalobcu prijať
späť do pracovného pomeru na
pracovné miesto, ktoré však bolo
zrušené a neexistuje do dnešnej
chvíle. Žalobca sa zdržiaval v
mieste výkonu práce až dva dni a
následne sa dal opätovne dlhodo-
bo vypísať ako práceneschopný.
Je na zhodnotení každého, aby si
sám zodpovedal otázku ohľadne
vyššie uvedeného postoja žalob-
cu k samotnej práci. Ako v prvom
prípade počas výpovednej doby,
tak aj v druhom prípade počas vý-
povednej doby, sa stal žalobca
dlhodobo práceneschopným. Je
otázkou, či vzhľadom k svojmu
zdravotnému stavu, čo dokazujú
dlhodobé a neustále prácene-
schopnosti by mohol žalobca vô-
bec druh pracovnej činnosti me-
chanik zastávať. 

Akadémia postupovala v
zmysle ustanovení Zákonníka
práce a v súlade s Organizačným
opatrením MV SR č. 8/2016, ktoré
sa týkalo zrušenia pracovného
miesta mechanik, ktoré zastával
OEMaSČ, kvestorátu APZ BA, PT
– 5, miesto kuriča mechanika je
od roku 2016 doposiaľ zrušené.“

O čom je právna ochrana...
Toľko teda stanovisko pani rek-

torky Akadémie PZ. Keďže po ce-
lý čas súdnych sporov OZP v SR
v tomto prípade poskytoval za-
mestnancovi Akadémie PZ práv-
nu ochranu, redakcia požiadala
o stanovisko podpredsedu OZP
v SR Romana Laca, ktorý za túto
oblasť práce OZP zodpovedá.
Povedal nám:

„Oboznámil som sa so stanovi-
skom pani rektorky k publikova-
nému článku. Musím pripomenúť,
že v Slovenskej republike platí, že
o zákonnosti, resp. porušení zá-
kona, rozhoduje nezávislý a ne-
stranný súd. V tomto prípade súd
na základe predložených dôka-
zov jednoznačne rozhodol, že pri
prepustení nášho člena z pracov-
ného pomeru došlo zo strany
Akadémie PZ k porušeniu zákona
a výpoveď je neplatná. Odborový
zväz k spomenutému článku vy-
slovil úvahu, kto konkrétne z ve-
denia A PZ ponesie osobnú zod-
povednosť za vzniknutú škodu ta-
kéhoto rozsahu, spôsobenú ne-
zákonným rozhodnutím a kto ju
uhradí. Nič viac, nič menej.

-r-
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Stanovisko rektorky Akadémie PZ k nášmu článku zo septembrového vydania POLÍCIE
V septembrovom vydaní POLÍCIE sme na s. 3 zverejnili
článok po názvom ,,V Akadémii PZ dostal kurič nezákon-
nú výpoveď, súd vyhral“. Rektorka Akadémie PZ Dr. H. c.
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, Phd. nás v zmysle Tlačové-
ho zákona požiadala o zverejnenie jej stanoviska k člán-
ku. Žiadosti pani rektorky vyhovujeme, stanovisko zverej-
ňujeme v plnom znení – s výnimkou mena a priezviska ža-
lobcu, ktorého v našom článku nemenujeme, zverejňuje-
me preto len označenie ,,žalobca“.

Letecký pohľad na areál Akadémie PZ



COVID LÔŽKA
V júli nemocnica na oddelení

JIS vyčlenila štyri lôžka pre pa-
cientov s pozitívnym testom na
COVID-19 bez príznakov respi-
račného ochorenia. V prípade po-
treby vie nemocnica do 24 hodín

vyčleniť ďalších 14 lôžok. Pacienti
s ochorením COVID-19, ktorí by
mali príznaky ochorenia, budú
prevezení na Kliniku infektológie
a geografickej medicíny Univerzit-
nej nemocnice Bratislava na Kra-
mároch alebo na pľúcnu kliniku

Univerzitnej nemocnice Bratisla-
va v Ružinove.

Nemocnica sa snaží predchá-
dzať takýmto situáciám prijatými
opatreniami. Hospitalizácia pa-
cienta je možná len v prípade
platného negatívneho PCR testu.
Aj vďaka tomu nemocnica pozitív-
nych pacientov s príznakmi počas
druhej vlny pandémie zatiaľ ne-
mala. 

TESTOVANIE – PCR TESTY
V areáli parkoviska nemocnice

funguje odberové miesto. Denne
sa v dvoch unimobunkách v pra-
covné dni vykoná 50 až 100 tes-
tov. Odber a testovanie vzoriek sa
robí pre pacientov pred plánova-
ným operačným výkonom a hos-
pitalizovaných pacientov, takisto
aj pre rezortných pacientov
(ozbrojené sily, polícia a iné zbo-
ry, štátni úradníci ministerstiev,
Úrad vlády SR a Národná rada
SR). Kontajnery umiestnili do
areálu nemocnice príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru v
júli.

TESTY NA PROTILÁTKY Z
KRVI

Začiatkom septembra začala
nemocnica robiť testovanie na
protilátky na COVID-19. Testova-
nie z kvapky krvi z prsta umožňuje
detekciu protilátok IgM a IgG už
približne po 15 minútach. Test je
možné absolvovať po telefonic-
kom dohovore na čísle 0915
732 570 počas pracovných dní v
čase od 10:00 do 12:00 v priesto-
roch izolačnej miestnosti na prí-
zemí nemocnice. Pre samoplat-

cov z radov verejnosti je dostupný
v cene 30 eur. 

Nemocnica chce aj sprístupne-
ním tejto služby prispieť k zlepše-
niu epidemiologickej situácie u
nás. Je to jedno z mnohých opat-
rení nového manažmentu nemoc-
nice pod vedením nového gene-

rálneho riaditeľa. Minister vnútra
Roman Mikulec v máji na podnet
Nadácie Zastavme korupciu od-
volal vtedajšieho riaditeľa Maria-
na Križka a za nového riaditeľa
nemocnice vymenoval  Branisla-
va Deleja.

ANTIGÉNOVÉ TESTY
Nemocnica plánuje od budú-

ceho týždňa rozšíriť ponuku aj o
tento typ testov pre akútne vyšet-
renia a rýchlu diagnostiku pacien-
tov, ktorí majú symptómy ochore-
nia a sú podozriví z ochorenia
COVID-19.  

REŽIM V NEMOCNICI
�         Otváracie hodiny v Uni-

verzitnej nemocnici - Nemocnici
svätého Michala, a. s., sú nezme-
nené. Pre pacientov je otvorená v
pracovné dni od 7:00 do 15:00.

�         Vstup je možný cez dva
vchody:  cez hlavný vchod na Sa-
tinského ulici a cez autobránu –
parkovisko nemocnice. 

�         Návštevy pacientov hos-
pitalizovaných na lôžkových od-
delenia sú zakázané.

�         Pacient musí mať nega-

tívny PCR test pred plánovaným
operačným výkonom alebo hospi-
talizáciou.

�         Na vstupoch do budovy
nemocnice sa vykonáva triáž pa-
cientov, teda meranie telesnej te-
ploty.

�         Pacienti sú upozornení
na povinnosť dezinfekcie rúk (de-
zinfekčné prípravky sú rozmiest-
nené po chodbách nemocnice),
na správne nosenie tvárových rú-
šok a zároveň sú usmernení, aby
sa čo najkratšou cestou mohli
presunúť k ambulancii ošetrujú-
ceho lekára.

�         Pacienti priamo v prísluš-
nej ambulancii vypisujú tlačivo –
čestné vyhlásenie pacienta.  

/Mgr. Barbara Túrosová,
hovorkyňa MV SR, 13. 10. 2020/

Ostrov Bali je najväčšou turis-
tickou destináciou v Indonézii,
okrem rozprávkových pláži ponú-
ka unikátnu atmosféru hinduizmu.
Miestne obyvateľstvo je známe
tradičným umením spracovania
koží a kovov. Ako píšu Lidové no-
viny, počas koronakrízy je Bali
veľmi pokojným miestom, praktic-
ky bez turistov, ale bez zásad-
ných obmedzení súvisiacich s ko-
vidom. Povinné sú len rúška, tak
ako prakticky v celej Ázii.

„Postih za nedodržanie naria-
denia o nosení rúška je celkom
komický. Ak vás zastaví polícia
a nemáte rúško na tvári, musíte
urobiť desať drepov a potom sa,
dosť ponižujúco, nechať vyfotiť
s tabuľou, že nenosíte rúško. Fo-

tografie potom polícia zdieľa na
sociálnych sieťach,“ uviedla blo-
gerka z Bali. 

Nuž, zaujímavý nápad...
/r/
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU

V dvoch unimobunkách zriadila externé odberové miesto
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Všetky oddelenia a ambulancie Univerzitnej nemocnice –
Nemocnice sv. Michala, a. s., ktorá je v pôsobnosti Minis-
terstva vnútra SR, pracujú v súčasnosti v plnom rozsahu.
Plánované vyšetrenia ani operácie nie sú v tomto období
odkladané. Od budúceho týždňa rozšíri nemocnica svoje
služby aj o antigénové testovanie na COVID-19 pre akút-
ne vyšetrenia a rýchlu diagnostiku pacientov. V nemocni-
ci naďalej platia prísne hygienicko-epidemiologické
opatrenia. 

Čo sa vám nezdá?

... že sa vám na tom fáre niečo nezdá? Nuž, „richtig“ takýto typ
označeného vozidla asi náš Policajný zbor nepoužíva. Pointa je
však v inom: inak v podstate medzinárodný pojem „POLÍCIA“ totiž
nemá na svojich vozidlách len slovenský Policajný zbor, ale aj portu-
galský! Môžeme sa mýliť, no portugalčina je pravdepodobne jediný
národný jazyk, v ktorom sa slovko POLÍCIA píše tak ako v slovenči-
ne - pekne aj s dĺžňom... 

/er/
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Nemocnica sv. Michala v Bratislave funguje bez obmedzení
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Na Bali si vás polícia vyfotí...

Uzávierka
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 16. novembra 2020
Redakcia


